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Styczeń i początek Nowego Roku napawa wszystkich optymizmem i wiarą w nadchodzące 

pozytywne zmiany w nas i wokół nas.  Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad 

tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Ciepłe 

słowa, serdeczne życzenia, radość, zabawa, czasem łzy wzruszenia, wspomnienie odchodzącego 

Starego Roku, refleksje, bilans, chwila zadumy.  Nie gubmy marzeń, nie zaprzepaszczajmy szansy 

zmian w swoim życiu na korzyść, nie odkładajmy szczęścia na potem – tego dzisiaj życzę Państwu  

i całym rodzinom. 

Katarzyna Smułkowska 

 nauczycielka gr. IV 

 



NOWOROCZNE POSTANOWIENIA 
Rozpoczęcie każdego nowego roku zawsze skłania każdego refleksji. Zastanawiamy się, 

co robiliśmy, co się spełniło z naszych zeszłorocznych postanowień i mamy nadzieję, że 

przez kolejne 12 miesięcy uda nam się parę rzeczy zmienić. A co postanawiają 

najczęściej ludzie? Lista postanowień jest u każdego bardzo podobna. Proszę sprawdzić: 

 pozbędę się zbędnych kilogramów lub przynajmniej będę się zdrowo odżywiać; 

 rzucę w końcu palenie; 

 zacznę biegać, lub uprawiać jakiś sport, pójdę na jogę; 

 lepiej się zorganizuję; 

 będę więcej zarabiać; 

 poświęcę więcej czasu rodzinie. 

Noworoczne postanowienia towarzyszą nam przez cały rok. W miarę postępującego 

czasu mamy wciąż nowe, a stare wcale nie przemijają. Wracają w momencie, gdy już 

mamy dość niezadowalającego nas stanu rzeczy. I wtedy najczęściej znów składamy 

sobie obietnice, że już nigdy, że już zawsze… i znów nie potrafimy w nich wytrwać. I aby 

zagłuszyć towarzyszące nam poczucie winy szukamy argumentów, które w cudowny 

sposób tłumaczą nasze zachowanie. Bo kto chciałby stanąć przed lustrem i przyznać, że 

sam sobie jest winien, że nie wziął odpowiedzialności za swoje życie? Raczej nikt. 

Wygodniejsze jest zastosowanie „ mechanizmu wyparcia”. To pomaga nam dalej trwać. 

Zastanówmy się: jaka właściwie jest szansa na to, że akurat w tym roku zrealizujemy 

coś, co wpisujemy na listę od początku obecnego stulecia…? Niewielka, nie? No właśnie. 

Zamiast tego więc, może dla odmiany warto określić sobie jakieś swoje własne, być może 

"mniejsze" cele, lecz takie, na których faktycznie nam zależy. Wtedy mamy znacznie 

solidniejszą motywację do działania, bo przecież to jest coś, czego naprawdę chcemy  ,  

 a przy tym nie nastawiamy się z góry negatywnie, "bo i tak mi się nie uda". 

Po pierwsze, darujmy sobie od razu te plany, które zakładają zmienianie innych ludzi czy 

sytuacji wokół nas. Rzeczywistość jest mało plastyczna pod tym względem i nie chce się 

dostosowywać do tego, czego chcemy. Skupmy się więc na tym, jak zmieniać siebie  

i swoje do tej rzeczywistości podejście. 

Po drugie, w każdej istotnej dziedzinie życia znajdźmy sobie jedną rzecz, którą zmienić 

możemy już teraz, w sposób szybki, prosty i nie wymagający przygotowań ani inwestycji. 

Na przykład: rodzina - "co drugi tydzień będziemy wspólnie chodzić do kina" - nie jest to 

duży wysiłek ani kolosalny wydatek, te trzy godziny w weekend niemal na pewno uda się 

nam jakoś wygospodarować, a to już jest trochę czasu dla nas i naszych bliskich; a przy 

okazji mamy temat do rozmowy i bliższego poznania się poprzez dyskusję. Pierwszy krok 

to chcieć, a jak już się chce to wtedy można przynajmniej próbować zacząć coś 

zmieniać. Kiedy zmienimy jedną choćby drobną rzecz, to kolejne przychodzi nam już 

zmieniać łatwiej i przekonujemy się na własnej skórze, że jednak "można inaczej". I to 

procentuje! Trzymam kciuki za wszystkich, którzy są na drodze do mniejszych  

i większych zmian w swoim życiu.                K. Sm. 

 



W Nowym Roku 2019 

życzymy sobie: 

12 miesięcy zdrowia,  

53 tygodni szczęścia,  

8760 godzin wytrwałości,  

525600 minut pogody ducha,  

31536000 sekund miłości. 
CZTERY PREZENTY NA 2019 ROK 

 

1. ZAUFANIE. Jeśli wierzycie w swoje dzieci, pomagacie im 

uwierzyć w siebie. Stale powtarzajcie dziecku:” Wiem, że potrafisz!”, 

a nigdy nie zwątpi, że może być inaczej. I za wiele lat, kiedy stanie 

przed kolejnym trudnym wyzwaniem, na pewno przypomni sobie wasze 

słowa.  

2. ZROZUMIENIE. Nikt nie jest doskonały. Ani dzieci, ani rodzice. 

Jeśli wasza pociecha popełni błąd, najpierw wysłuchajcie jej. 

3. ENTUZJAZM. Bez względu na to, co razem robicie (sprzątacie, 

czy idziecie na sanki), róbcie to z werwą  

i ochotą. Wasz zapał na pewno udzieli się dziecku.  

W późniejszym życiu, gdy wasze dziecko będzie musiało zmagać się  

z o wiele trudniejszymi zadaniami, czy w szkole, czy też w życiu 

osobistym, z pewnością odnajdzie w sobie wystarczająco dużo 

energii, by wszystkiemu podołać. 

4. CZAS. To on wyraża miłość, jaką żywicie do dziecka. Im więcej mu 

go poświęcacie, tym bardziej zaowocuje to w przyszłości. W tym roku 

podarujcie dziecku dar słuchania, czytania, cierpliwości, pomagania i 

po prostu przebywania razem.   



WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU      

 Z radością obwieszczamy, że nasza przedszkolna społeczność powiększyła się pod 

koniec ubiegłego roku. Nasza pani Iza urodziła śliczną córeczkę. Obie czują się 

dobrze i wszystkich serdecznie pozdrawiają 

 16.01 – godz.9:15 – Teatrzyk  objazdowy. Przedstawienie pt. „Zimowa historia” 

 17 stycznia 2019 roku serdecznie zapraszamy  

BABCIE I DZIADKÓW na uroczysty bal 

do naszego przedszkola: 

 o godzinie:  15:00 

 grupa I ,,Słoneczka”,  

 grupa II ,,Krasnale”  

 i grupa VI ,,Piraci” 

 

 o godzinie: 15:45 

 grupa III ,,Smerfy” 

 grupa IV ,,Smoki”  

 i grupa V ,,Księżniczki i Rycerze” 

 

 18.01 – od godz. 9:00 (każda grupa oddzielnie) – eksperymenty Labo 

Odkrywców pod hasłem: „Tajemnica mieszanin” – zajęcia płatne 6 zł/ dziecko. 

 BAL KARNAWAŁOWY odbędzie się za miesiąc! 13 lutego, o godzinie 9:45. 

Prosimy o przygotowanie strojów i przyniesienie w dniu balu rano w podpisanym 

opakowaniu. Fotograf będzie robił dzieciom zdjęcia. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA w Przedszkolu Nr 411 „Akademia Króla Stasia”  

w  Warszawie, ul. St. Augusta 77. Materiały zebrała i zredagowała – mgr Katarzyna Smułkowska. 

 


